
สญัญาจา้งกอ่สรา้ง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

สญัญาเลขที ่ ๔๐/๒๔๖๔

สญัญาฉบับนีท้ำข้ึน ณ องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตำบลปา่สกั อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู เม่ือวับท่ี 
๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่าง องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู โดย นายวชิยั บญุอุดมพร ตำแหนง่ รองบายกองคก์ารบรหิาร 
ส่วนจังหวัด ปฏบิตัริาชการแทบ นายกองคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู ตามคำสัง่องคก์ารบริหารสว่นจงัหวัดลำพนู ท่ี ๖๐/๒£๖๔ 
ลงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๔๖๐ ซึง่ต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า ''ผูว้า่จา้ง" ฝา่ยหนึง่ กับ หา้งหุน้สว่นจำกดั หวงัเกยีรตพิจิติร 
ซึง่จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคล ณ สำนกังาบทะเบียนหุน้สว่นบริษทั จังหวัดเชียงใหม่ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 
มสีำนกังานใหญอ่ยู่ เลขที ่ ๗๗ หม่ ๑ ตำบลซมภู อำเภอลารภ ี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายขมธวัช ธรีะเดชธำรง ผูร้บัมอบอำนาจจาก 
นางลาวอณัพณ์ซิา ทวีม่ันคงวงค ์ผูม้อีำนาจลงนามผูกพนันติบิคุคลปรากฏตามหนงัสอืรับรองของ สำนกังานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั 
จังหวัดเชียงใหม่ กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์ ท่ี ชม. ๐๐๑๐๔๐ ลงวันท่ี ๘ กุมภาพนัธ ์๒๔๖๔ และหนังสือมอบ 
อำนาจลงวันที ่ ๑๙ เมษายน ๒๔๖๔ แนบทา้ยสญัญานี ้ซ่ึงต่อไปในสัญญานีเ้รียกว่า "ผู้รับจ้าง" อกีฝา่ยหนึง่ 

คู่สญัญาได้ตกลงกันมืฃ้อความดังต่อไปน้ี

ขอ้ ©. ขอ้ตกลงวา่จา้ง
ผูว้า่จา้งตกลงจา้งและผูร้บัจา้งตกลงรบัจา้งทำงาน กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงคส์นามกฬีากลางองคก์าร 

บริหารสว่นจังหวัดลำพนู ณ สนามกฬีากลางองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวัดลำพนู ตำบลใบเมอืง อำเภอเมอืงลำพนู จังหวัดลำพนู 
ตามขอ้กำหนดและเง่ือนไขแหง่สญัญานีร้วมทัง้เอกสารแบบทา้ยสญัญา

ผูร้บัจา้งตกลงทีจ่ะจดัหาแรงงานและวสัด ุ เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ตลอดจนอปุกรณต์า่งๆ ชนดิดีเพ่ือใช้ในงานจ้าง
ตามสญัญานี้

ขอ้ ๒. เอกสารอนัเปน็สว่นหนึง่ของสญัญา
เอกสารแบบทา้ยสญัญาดังตอ่ไปนีใ๋หถ้อืเปน็สว่นหนึง่ของสญัญานี ้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบแปลนและรายละเอยีด จำนวน ๑๗๒ แผ่น 
๒.๒ ผนวก ๒ แบบป้ายประซาสัมพนัธ์โครงการ จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๓ ผนวก ๓ สตูรการปรับราคา จำนวน ๓ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาใบเสนอราคา จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๔ ผนวก ๔ สำเนาบญัชรีายการกอ่สรา้ง จำนวน ๑๖ แผ่น 
๒.๖ ผนวก ๖ สำเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีน จำนวน ๒ แผ่น 
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนงัสอืค้ําประกนัสญัญา จำนวน ๑ แผ่น 
๒.๘ ผนวก ๘ สำเนาหนงัสอืมอบอำนาจ จำนวน ๑ แผ่น 

ความใดในเอกสารแนบทา้ยสญัญาทีช่ดัหรือแย้งกบัขอ้ความในสญัญานีใ้หใ้ชข้อ้ความในสญัญานีบ้งัคบั 
และในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแย้งกนัเอง ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คำวินจิฉยัของผูว่้าจ้างใหถ้อื 
เป็นท่ีลุด และผูร้บัจา้งไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่จ้าง คา่เสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิจากผูว้า่จา้งทัง้สิน้



ร
ข้อ ๓. หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญา

ในขณะทำสญัญาบีผู้รั้บจ้างได้นำหลักประกบัเปน็ หนงัสอืค้ําประกบัของธนาคาร เปน็จำนวนเงิน 
๗๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึง่หม่ืนสองพนัหน่ึงร้อยบาทถ้วน) ซีง่เทา่กบัรอ้ยละ ๕ (หา้) ของราคาคา่จา้งตามสญัญา มามอบ 
ใหแ้กผู่ว้า่จา้งเพือ่เปน็หลกัประกนัการปฏบิตัติามสญัญาบี้

กรณผู้ีรับจ้างใซห้นงัสอืคํา้ประกบัมาเปน็หลักประกบัการปฏบิตัติามสญัญา หนงัสือค้ําประกนัดังกล่าวจะ 
ดอ้งออกโดยธนาคารทีป่ระกอบกิจการใบประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุบหรือบริษทัเงินทุบหลักทรัพย์ท่ีโด้รับอนญุาตให ้
ประกอบกจิการเงนิทบุเพือ่การพาณขีย์และประกอบธรุกจิ คํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายขือ่บริษทั 
เงนิทบุทีธ่นาคารแหงิประเทศไทยแจ้งเวียนใหท้ราบตามแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัขึอ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั 
กำหนดหรอือาจเปน็หนงัสอืค้ําประกนัอิเลก็ทรอนกิสต์ามวีธกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนดกไ็ด ้และจะตอ้งมอีายกุารคํา้ประกนัตลอด 
ไปจนกว่าผูรั้บจ้างพน้ขอ้ผกูพนัตามสญัญาบี้

หลักประกนัทีผู้่รับจ้างนำมามอบใหต้ามวรรคหน็ง่ จะตอ้งมอีายุครอบคลมุความรบัผดิทัง้ปวงของผูร้บัจ้าง 
ตลอดอายุสญัญา ถาัหสกัประกบัทีผู่รั้บจ้างนำมามอบใหด้งักลา่วลดลงหรือเสือ่มคา่ลง หรือมอีายุไมค่รอบคลุมถึงความรับผิดของ 
ผูร้บัจา้งตลอดอายุสญัญา ไมว่่าดว้ยเหตใุดๆ กต็าม รวมถึงกรณ ี ผูร้บัจ้างสง่มอบงานลา่ขา้เปน็เหตใุหร้ะยะเวลาแลว้เสรจ็หรอืวัน 
ครบกำหนดความรับผดิในความขำรุดบกพร่องตามสญัญาเปลีย่นแปลงไป ไมว่่าจะเกดิขึน้คราวใดผูร้บัจา้งตอ้งหาหลกัประกนัใหม ่
หรือหลักประกับเพิม่เติมใหม้จีำนวนครบถ้วนตามวรรคหบีง่มามอบใหแ้ก,ผูว้า่จา้งภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง 
เปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้าง

หลกัประกนัทีผู่ร้บัจา้งนำมามอบไว้ตามขอ้บี ้ผูว้า่จา้งจะคบืใหแ้กผู่ร้บัจา้ง โดยไมม่ดีอกเบีย้ เมือ่ผูรั้บจ้างพน้ 
จากขอ้ผกูพนั และความรับผดิทัง้ปวงตามสญัญาบีแ้ลว้

Is

ขอ้ ๔ (ข) คา่จา้งและการจา่ยเงนิ
ผูว้า่จา้ง ตกลงจา่ย และผูร้บัจา้งตกลงรบัเงนิคา่จา้งจำนวนเงิน ๑๔,๒๔๒,๐๐๐.00,บาท (สิบล่ีล้านสอง 

แสนล่ีหม่ืนสองพันบาทถ้วน) ซึง่ไดร้วบภาษมีลูคา่เพิม่ จำนวน ๙๓๑,๗๑๙.๖๓ บาท (เกา้แสนสามหมืน่หน็ง่พนัเจ็ดร้อยสบิเกา้บาท 
หกสิบสามสตางค์) ตลอดจน ภาษอีากรอืน่  ๆ และคา่ใขจ้า่ยทัง้ปวงดว้ยแลว้ โดยถอืราคาเหมารวม เปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ย 
เงิน เปน็งวด  ๆ ดังบ้ี

งวดที ่ ๑ เปน็จำนวนเงิน ๑,๘๕๑,๔๖๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านแปดแสนหา้หม่ืนหน่ีงพนัล่ีร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
เม่ือผูรั้บจ้างได้ปฏิบติังาบ งานบรกิารกอ่สรา้งอาคารสนามกหิา(๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ) กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงคส์นามกหิากลาง 
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู เมือ่ไดด้ำเนนิการสง่มอบงาน งวดท่ี ๑ ตามรายละเอยีดผนวก ๑ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๕

งวดที ่ ๒ เปน็จำบวบเงนิ ๘,๙๗๒,๔๖๐.๐๐ บT0 (แปดลา้นเกา้แสบเจ็ดหมืน่สองพนัล่ีร้อยหกสบิบาทถ้วน) 
เมือผูรั้บจ้างได้ปฏบิติังาน งาบบรกิารกอ่สรา้งอาคารสนามกหิา(๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ) กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงคส์นามกหิากลาง 
องค์การบริหารสว่นจังหวัดลำพนู เมือ่ไดด้ำเนนิการสง่มอบงาน งวดท่ี ๒ ตามรายละเอยีดผนวก ๑ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕

งวดที ่ ๓ เปน็จำนวนเงิน ๒,๔๒๑,๑๔๐.๐๐ บาท (สองล้านล่ีแสบสองหม่ืนหน่ึงพันหน่ึงร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
เมอืผูรั้บจ้างไดป้ฏบิตังิาน งานบรกิารกอ่สรา้งอาคารสนามกหิา(๗๒.๑๔.๑๓.๐๑ ) กอ่สรา้งอาคารเอนกประสงคส์นามกหิากลาง 
องคก์ารบริหารสว่นจังหวัดลำพนู เมือ่ไดด้ำเนนิการสง่มอบงาน งวดท่ี ๓ ตามรายละเอยีดผนวก ๑ ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๒ 
สิงหาคม ๒๕๖๕



๓
งวดสดุทา้ย เปน็จำนวนเงิน ๙๙๖,๙๙๐.0 ๐ บาท (เกา้แสนเกา้หมืน่หกพนัเกา้รอ้ยสีส่บิบาทถว้น) เม่ือผู้รับ 

จ้างไดป้ฏบิต้งิานทัง้หมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมท้ังทำสถานที'ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อยตามท่ีกำหนดไร้ในข้อ ๖๐

ข้อ ๙. เงนิคา่จา้งลว่งหนา้
ผูว่้าจ้างตกลงจา่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้ก,ผูร้บัจา้งเปน็จำนวนเงนิ - บาท ซึง่เทา่กบัรอ้ยละ - ของราคา 

คา่จา้ง ตามสญัญาทีร่ะบไุว้ ในข้อ ๔
เงินคา่จ้างลว่งหนา้ดงักลา่วจะจา่ยใหภ้ายหลงัจากทีผู่ร้บัจา้งไดว้างหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ 

เปน็หนงัสอืค้ําประกันหรือหนงัสอืค้ําประกนัอิเลก็ทรอนกิสข์องธนาคารภายใบประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เตม็ตามจำนวน 
เงนิคา่จ้างลว่งหนา้บัน้ใหแ้กผู่ว่้าจ้าง ผูร้บัจ้างจะตอ้งออกใบเสรจ็รบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ ตามแบบทีผู่ว่้าจา้งกำหนดให ้และผู้รับจ้าง 
ตกลงทีจ่ะกระทำตามเง่ือนไขอนัเกีย่วกบัการใชจ่้ายและการใขค้นืเงินคา่จ้างลว่งหนา้บัน้ดงัตอ่ไปนี้

๕.๑ ผูร้บัจา้งจะใชเ้งินคา่จา้งลว่งหนา้บัน้เพือ่เปน็คา่ใชจ้า่ยในการปฏบิตังิานตามสญัญาเทา่บัน้หาก 
ผูร้บัจา้งใชจ้า่ยเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ หรือสว่นใดสว่นหนึง่ของเงินคา่จ้างลว่งหนา้บัน้ในทางอืน่ผูว่้าจา้งอาจจะเรยีกเงินคา่จ้างลว่งหนา้ 
บัน้คนืจากผูร้บัจ้างหรอืบงัคบัเอาจากหลกัประกบัการรบัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไดท้นัที

๙.๒ เมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง ผูรั้บจ้างตอ้งแสดงหลกัฐานการใชจ่้ายเงินคา่จ้างลว่งหนา้เพือ่พสิจูนว์า่ไดเ้ปน็ 
ไปตามข้อ ๙.๑ ภายใบกำหนด ๑๙ (สบิหา้) วับ นบัถดัจากวันไดรั้บแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างหากผู้รับจ้างไมอ่าจแสดงหลักฐาน 
ดังกลา่วภายในกำหนด ๑๙ (สิบห้า) วัน ผูว้า่จา้งอาจเรยีกเงนิคา่จา้งลว่งหนา้บัน้คบืจากผูร้บัจา้ง หรอืบงัคบัเอาจากหลกัประกนัการ 
รับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ได้ทนัที

๙.๓ (ข) (สำหรบัสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งตามขอ้ ๔ ผูว้า่จ้างจะหกัเงินคา่จา้งในแตล่ะงวดเพือ่ซดใชค้บื 

เงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้จำนวนรอ้ยละ - ของจำนวนเงินคา่จา้งใบแตล่ะงวดจบกวา่จำบวบเงินไวจ้ะครบตามจำนวนเงินทีห่กัคา่จา้งลว่ง 
หนา้ท่ีผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเวน้คา่จา้งงวดสดุทา้ยจะหกัไวเ้ปน็จำนวนเทา่กบัจำนวนเงินคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอืทัง้หมด

๙.๔ เงินจำนวนใด  ๆ กต็ามทีผู่ร้บัจ้างจะตอ้งจา่ยใหแ้กผู่ว่้าจ้างเพือ่ชำระหนีห้รอืเพือ่ซดใชค้วามรับผดิ 
ต่างๆ ตามสญัญา ผูว้า่จา้งจะหกัเอาจากเงนิคา่จา้งงวดทีจ่ะจา่ยใหแ้ก'ผูร้บัจา้งกอ่นทีจ่ะหกัซดใชค้บืเงนิคา่จา้งลว่งหนา้

๙.๙ ใบกรณทีีม่กีารบอกเลกิสญัญา หากเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอืเกนิกวา่จำนวนเงินทีผู่ร้บัจา้งจะไดร้บั 
หลังจากหกัซดใช้ในกรณอ่ืีนแล้ว ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยคนืเงนิจำนวนทีเ่หลอืบัน้ใหแ้กผู่ว้า่จา้ง ภายใบ ๗ (เจด็) วัน นับถัดจากวันได้รับ 
แจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจา้ง

๙.๖ (ซ) (สำหรบัสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
ผูว้า่จา้งจะคบืหลกัประกบัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ใหแ้กผู่ร้บัจา้ง ตอ่เมือ่ผูว่้าจ้างไดห้กัเงินคา่ 

จา้งไวค้รบจำนวนเงินคา่จา้งลว่งหนา้ตามขอ้ ๙.๓ (ซ) แล้ว เว้นแต่ใบกรณดัีงต่อไปน้ี ผู้รับจ้างมีสทิธิขอคนืหลักประกบัการรับเงินคา่ 
จ้างล่วงหนา้บางส่วนก่อนได้

(๑) กรณผีูร้บัจา้งวางหลกัประกนัการรบัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้ฉบบัเดยีว หากผูว่้าจา้งไดห้กัเงิน 
คา่จ้างลว่งหนา้ไปแลว้ ผูร้บัจ้างมสีทิธขิอคนืหลักประกนัการรับเงินค่าจ้างล่วงหนา้ในสว่นทีผู่ว่้าจ้างได้หกัเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไปแลว้ 
บัน้โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งนำหลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ฉบบัใหมท่ีม่ยีลูคา่เทา่กบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ทีเ่หลอือยูม่าวางใหแ้ก ่
ผูว้า่จา้ง



(๒) กรณผู้ีรับจ้างไดว้างหลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ไว้หลายฉบบั ซ่ึงแต่ละฉบับมี 
มลูคา่เทา่กบัจำนวนเงินคา่จา้งลว่งหนา้ทีผู่ว้า่จา้งจะตอ้งหกัไวใ้นแตล่ะงวด หากผูว่้าจา้งไตห้กัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ในงวดใดแลว้ 
ผูรั้บจ้างมสีทิธขิอคนืหลักประกบัการรับเงินคา่จ้างลว่งหนา้ใบงวดบัน้ได้

ขอ้ ๖. การหกัเงนิประกนัผลงาน
ในการจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้ก,ผูรั้บจ้างแตล่ะงวด ผูว้า่จา้งจะหกัเงนิจำนวนรอ้ยละ - ของเงินทีต่อ้งจ่ายใบ 

งวดบัน้เพือ่เปน็ประกนัผลงาน ในกรณทีีเ่งินประกนัผลงานถกูหกัไว้แลว้เปน็จำนวนเงินไมต่ํา่กว่า - บาท ผูรั้บจ้างมีสทิธิทีจ่ะขอเงิน 
ประกนัผลงานคนื โดยนำหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารหรือหนงัสอืค้ําประกนัอิเลก็ทรอนกิสซ์ึง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศมา 
มอบใหผู้ว่้าจา้งเพือ่เปน็หลกัประกบัแทนกไ็ด้

ผูว่้าจา้งจะคนืเงนิประกนัผลงาน และ/หรือหนงัสอืค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึง่โดยไมม่ ิ
ดอกเบีย้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งพรอ้มกบัการจา่ยเงนิคา่จา้งงวดสดุทา้ย

ขอ้ ๗ (ข) กำหนดเวลาแลว้เสรจ็และสทิธขิองผูว้า่จา้งในการบอกเลกิสญัญา
ผูร้บัจา้งตอ้งเรมิทำงานทีร่บัจา้งภายในวนัที ่ ๒๐ เมบายน ๒£๖๕: และจะตอ้งทำงานใหแ้ลว้เสร็จบริบรูณ ์

ภายใบวันที ่ ๑๖ กนัยายน ๒๕๖๕: ถา้ผูร้บัจา้งมไิดล้งมอืทำงาบภายในกำหนดเวลา หรือไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสร็จตามกำหนด 
เวลา หรือมเีหตใุหเ้ชือ่ไตว่้าผูร้บัจ้างไมส่ามารถทำงานใหแ้ลว้เสรจ็ภายใบกำหนดเวลา หรอืจะแลว้เสรจ็ลา่ขา้เกนิกวา่กำหนดเวลา 
หรอืผูรั้บจ้างทำผิดสญัญาขอ้ใดข้อหนึง่ หรือตกเปน็ผูถ้กูพทิกัษท์รพัยเ์ดด็ขาด หรอืตกเปน็ผูล้ม้ละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำ 
สัง่ของคณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือผูค้วบคมุงานหรือบริษทัทีป่รืกบาซึง่ไดรั้บมอบอำนาจจากผูว่้าจ้าง ผู้ว่าจ้างมิสทิธิทีจ่ะบอก 
เลิกสญัญาบ้ีได้ และมสีทิธจ้ิางผูร้บัจ้างรายใหมเ่ขา้ทำงาบของผูร้บัจ้างใหล้ลุว่งไปดว้ย การใข้สิทธิบอกเล็กสัญญาบ้ันไม่กระทบสิทธิ 
ของผูว้า่จา้งทีจ่ะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายจากผูร้บัจา้ง

การทีผู่ว่้าจ้างไมใ่ขส้ทิธเิลกิสญัญาดงักลา่วขา้งตน้ไมเ่ปน็เหตใุหผู้รั้บจ้างพนัจากความรับผดิตามสญัญา

ขอ้ ๘ ความรบัผดิชอบในความชำรดุบกพรอ่งของงานจา้ง
เมือ่งานแลว้เสรจ็บรบิรูณ ์ และผูว้า่จา้งไดร้บัมอบงานจากผูร้บัจา้งหรอืจากผูร้บัจา้งรายใหม ่ในกรณีที,มีการ 

บอกเลกิสญัญาตามขอ้ ๗ หากมเีหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเลยีหายเกดิขึน้จากการจา้งบี ้ภายใบกำหนด ๒ (สอง) ปี นบัถัดจากวันท่ีได้ 
รับมอบงาบดงักลา่ว ซึง่ความชำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายบัน้เกดิจากความบกพรอ่งของผูร้บัจ้างอบัเกดิจากการใขวั้สตทุีไ่มถ่กูตอ้ง 
หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม,ถกูตอ้งตามมาตรฐานแหง่หลกัวขิา ผูร้บัจ้างจะตอ้งรบีทำการแกไ้ข ใหเ้ปน็ทีเ่รียบร้อยโดยไม่ขกัข้า 
โดยผูว่้าจ้างไมต่อ้งออกเงินใดๆ ในการบ้ีท้ังส้ิน หากผูร้บัจา้งไมก่ระทำการดงักลา่วภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นบัถัดจากวันท่ี 
ได้รับแจ้งเปน็หนงัสือจาก ผูว้า่จา้งหรอืไมท่ำการแกไ้ขใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยภายในเวลาทีผู่ว้า่จา้งกำหนด ใหผู้ว่้าจ้างมสีทิธทิีจ่ะทำการ 
บัน้เองหรอืจา้งผูอ้ืน่ใหท้ำงานบัน้โดยผูร้บัจา้งตอ้งเปน็ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยเองทัง้สิน้

ในกรณเีร่งตว่นจำเปน็ตอ้งรบีแก!้ขเหตชุำรุดบกพรอ่งหรอืเสยีหายโดยเรว็ และไม,อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขใน 
ระยะเวลาทีก่ำหนดไว้ตามวรรคหนึง่ไต ้ผูว้า่จา้งมสิทิธเิขา้จดัการแกไ้ขเหตชุำรดุบกพรอ่งหรอืเสยีหายบัน้เอง หรือจ้างผู้อ่ืนให ้
ซอ่มแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสยีหาย โดยผูร้บัจา้ง ตอ้งรับผดิขอบชำระคา่ใชจ่้ายทัง้หมด

การทีผู่ว้า่จา้งทำการบัน้เอง หรือจ้างผูอ่ื้นใหท้ำงานบัน้แทนผู้รับจ้าง ไมท่ำใหผู้้รับจ้าง หลดุพนัจากความรับ 
ผดิตามสญัญา หากผูร้บัจา้งไมซ่ดใขค้า่ใขจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายตามทีผู่ว้า่จา้งเรยีกรอ้งผูว้า่จา้งมสีทิธบิงัคบัจากหลกัประกนัการปฏบิตั ิ
ตามสญัญาได้

ผูว้า่จา้ง



๕
ขอ้ ๙ การจา้งชว่ง

ผูรั้บจ้างจะตอ้งไมเ่อางานทัง้หมดหรือแตบ่างสว่นแหง่สญัญานี!้ปจ้างชว่งอกีทอดหนึง่ เว้นแตก่ารจ้างชว่ง 
งาบแตบ่างสว่นทีไ่ตรั้บอนญุาตเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างแลว้ การทีผู่ว่้าจ้างไตอ้นญุาตใหจ้้างชว่งงานแตบ่างสว่นดงักลา่วนีบ้ ไม,เป็น 
เหตใุหผู้รั้บจ้างหลุดพน้จาก ความรับผิดหรือพนัธะหนา้ทีต่ามสญัญานี ้และผูร้บัจา้งจะยังคงตอ้งรบัผดิใบความผดิและความ
ประมาทเลนิเลอ่,ของผู้รับจ้างช่วง หรอืของตวัแทบหรือลูกจ้างของผูรั้บจ้างชว่งนัน้ทกุประการ

กรณผู้ีรับจ้างไปจ้างชว่งงานแต่บางสว่นโดยฝา่แนความในวรรคหนึง่ ผูร้บัจ้างตอ้งขำระคา่ปรบัใหแ้กผู่ว่้าจ้าง
เปน็จำบวบเงินในอตัรารอ้ยละ ๑ ๐ ^ลิบ) ของวงเงินของงานทีจ่า้งชว่งตามสญัญา ทัง้นีไ้ม,ตดัลทิธผิูว่้าจา้งในการบอกเลกิสญัญา

ขอ้ ๑๐ การควบคมุงาบของผูร้บัจา้ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งควบคมุงาบทีร่บัจา้งอยา่งเอาใจใส ่ ดว้ยประลทิธภิาพและความขำบาญ และใบระหว่าง 

ทำงานทีร่บัจ้างจะตอ้งจัดใหม้ผีูแ้ทนซึง่ทำงานเตม็เวลาเปน็ผูร้บัผดิขอบควบคมุงานของ ผูร้บัจ้าง ผู้แทนตังกล่าวจะต้องไต้รับมอบ 
อำนาจจากผูร้บัจา้ง คำสัง่หรอืคำแนะนำตา่งๆ ทีผู่ว้า่จา้ง คพะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผูค้วบคมุงาบ หรือบริษทัทีป่รึกษาทีผู่ว่้าจ้าง 
แต่งต้ัง ไตแ้จ้งแก่ผู้แทนเซ่นว่านัน้ ใหถ้อืว่าเปน็คำสัง่หรอืคำแนะนำทีไ่ตแ้จ้งแกผู่ร้บัจา้ง การแตง่ตัง้ผูแ้ทนตามขอ้นีจ้ะตอ้งทำเปน็ 
หนงัสือและต้องไต้รับความเหน็ขอบเป็นหนังสอื จากผูว้า่จา้ง การเปล่ียนตัวหรือแต่งตัง้ผู้แทนใหม่จะทำมิไต้หากไมใต้รับความเหน็ 
ชอบ เปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้างกอ่น

ผูว่้าจ้างมสีทืธิทีจ่ะขอใหเ้ปลีย่นตวัผูแ้ทนตามวรรคหนึง่ โดยแจ้งเปน็หนงัสอืไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะ 
ตอ้งทำการเปลีย่นตวัผูแ้ทนนัน้โดยพลนัโดยไมคดคา่จา้งหรอืราคาเพิม่หรอือา้งเปน็เหตเุพอ้ขยายอายสุญัญาอนัเนึอ่งมาจากเหตนุี้

ขอ้ ๑© ความรบัผดิของผูร้บัจา้ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่อษุตัเิหต ุ ความเสยีหาย หรอืภยันตรายใดๆ อนัเกดิจาก การปฎบิต๊้งานของผู้รับจ้าง 

และจะตอ้งรบัผดิตอ่ความเสยีหายจากการกระทำของลกูจา้งหรอืตวัแทน ของผูร้บัจา้ง และจากการปฎษิตังิานของผูร้บัจ้างชว่ง 
ดว้ย(ลา้ม)ิ

ความเสยีหายใดๆ อับเกิดแก,งาบทีผู้่รับจ้างไต้ทำข้ึน แมจ้ะเกดิขึน้เพราะเหตสุดุวสิยั กต็าม ผูรั้บจ้างจะต้อง 
รับผิดขอบโดยซ่อมแซมให้คืบดีหรือ เปลีย่นใหใ้หมโ่ดยคา่ใชจ่้ายของผูรั้บจ้างเอง เวน้แตค่วามเสยีหายนัน้เกดิจากความผดิของผูว้า่ 
จ้าง ทัง้นี ้ความรับผดิของผูรั้บจ้างดงักลา่วในชอ้นีจ้ะสิน้สดุลงเมือ่ผูว่้าจ้างไตรั้บมอบงานคร้ังสดุทา้ย ซึง่หลังจากนัน้ผู้รับจ้างคงต้อง 
รับผดิเพยีงในกรณขีำรุดบกพร่อง หรอืความเสยีหายดงักลา่วในขอ้ ๘ เทา่นัน้

ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิตอ่บคุคลภายนอกในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจาก การปฏษิตังิานของผูรั้บจา้ง หรือ 
ลกูจ้างหรือตวัแทนของผูรั้บจ้าง รวมถงืผู้รับจ้างชว่ง (ลา้ม)ิ ตามสญัญานี ้หากผูว่้าจา้งถกูเรยีกรอ้งหรอืฟอ้งรอ้งหรอืตอ้งขดใชค้า่เสยี 
หายใหแ้ก'บคุคลภายนอกไปแล้ว ผูร้บัจา้งจะตอ้ง ดำเนบิการใดๆ เพอ้ใหม้กีารวา่ตา่งแกต้า่งใหแ้กผู่ว้า่จา้งโดยคา่ใชจ้า่ยของผูร้บัจา้ง 
เอง รวมทัง้ผูร้บัจ้างจะตอ้งขดใชค้า่เสยีหายนัน้ๆ ตลอดจบคา่ใชจ่้ายใดๆ อนัเกดิจากการถกูเรยีกรอ้งหรอืถกูฟอ้งรอ้งใหแ้กผู่ว้า่จา้ง 
ทันที



๖

ข้อ ๑๒ การจำยเงนิแก,ลกูจา้ง
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจา่ยเงนิแกล่กูจา้งท,ีผูร้นัจา้งไดจ้า้งมาในอตัราและตามกำหนดเวลา ท่ีผู้รับจ้างไต้ตกลงหรือทำ 

สญัญาไว้ตอ่ลกูจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับจ้างไม,จ่ายเงินคา่จา้งหรอืคา่ทดแทนอืน่ใดแก,ลกูจ้างดงักลา่วในวรรคหนีง่ ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะเอาเงิน 

คา่จา้งทีจ่ะตอ้งจา่ยแกผู่ร้บัจา้งมาจา่ยใหแ้กล่กูจา้งของผูร้บัจา้งดงักลา่ว และใหถ้อืว่าผูว่้าจ้างไตจ่้ายเงินจำนวนนัน้เปน็คา่จ้างใหแ้ก' 
ผูรั้บจ้างตามสญัญาแลว้

ผูร้บัจ้างจะตอ้งจดัใหม้ปีระกบัภยัลำหรบัลกูจา้งทกุคบทีจ่า้งมาทำงาน โดยใหค้รอบคลุมถืงความรับผิดทัง้ 
ปวงของผู้รับจ้าง รวมทัง้ผูรั้บจ้างชว่ง (ถา้ม)ี ในกรณคีวามเสยีหายทีค่ดิคา่สนิไหมทดแทนไตต้ามกฎหมาย ซึง่เกดิจากอบุตัเิหตหุรือ 
ภยันตรายใดๆ ตอ่ลกูจา้งหรอืบคุคลอืน่ ทีผู่ร้บัจา้งหรอืผูร้บัจา้งชว่งจา้งมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องสง่มอบกรมธรรมป์ระกันภยัดัง 
กล่าว พร้อมทัง้หลกัฐานการขำระเบีย้ประกนัใหแ้ก,ผูว้า่จา้งเมือ่ผูว้า่จา้งเรยีกรอ้ง

ขอ้ ©๓ การตรวจงานจา้ง
ถา้ผูว้า่จา้งแตง่ทัง้คณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษัท ทีป่รกึษา เพือ่ควบคมุการทำงาน 

ของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคมุงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานัน้ มอีำนาจเขา้ไปตรวจการงานใบโรงงานและสถาน 
ท่ีกอ่สร้างไต้ทกุเวลา และผูร้บัจา้งจะตอ้งอำนวยความสะดวกและใหค้วามชว่ยเหลอืในการนัน้ตามสมควร

การทีม่คีณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษทัทีป่รึกษานัน้ หาทำใหผู้้รับจ้างพน้ความรับผดิ 
ขอบตามสัญญานีข้้อใดข้อหบ่ีงไม่

ขอ้ ๑๔ แบบรปูและรายการละเอยีดคลาดเคลือ่น
ผูร้บัจ้างรบัรองว่าไตต้รวจสอบและทำความเขา้ใจในแบบรปูและรายการละเอยีดโดยถีถ่ว้นแลว้ หากปรากฏ 

วา่แบบรปูและรายการละเอยีดนัน้ผดิพลาดหรอืคลาดเคลือ่น ไปจากหลกัการทางวศิวกรรมหรอืทางเทคนคิ ผูรั้บจ้างตกลงทีจ่ะ 
ปฏบิตัติามคำวนิจิฉยัของผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผู้ควบคุมงาน หรอืบรษิทัทีป่รกึษาทีผู่ว่้าจ้างแตง่ทัง้ เพ่ือให้งานแล้ว 
เสร็จบริบูรณ ์คำวินจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ โดยผูร้บัจา้งจะคดิคา่จา้ง คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ่้ายใดๆ เพ่ืมข้ึน จากผูว้า่จา้งหรอื 
ขอขยายอายสุญัญาไมใต้

ขอ้ ©๔ การควบคมุงานโดยผูว้า่จา้ง
ผูร้บัจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ ผูค้วบคมุงาน หรือบริษัท ทีป่รกึษาทีผู่ว่้าจา้งแตง่ทัง้ มอีำนาจ 

ทีจ่ะตรวจสอบและควบคมุงานเพือ่ใหเ้ปน็ไปตาม สญัญานี ้และมอีำนาจทีจ่ะสัง่ใหแ้กไ้ขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ หรือตัดทอนซ่ึงงาน 
ตามสญัญานี ้หากผูร้บัจา้งขดัขนื ไมป่ฏบิติัตาม ผูว้า่จา้ง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผูค้วบคมุงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษา มอีำนาจ 
ทีจ่ะสัง่ใหห้ยุดการนัน้ชัว่คราวไต้ ความลา่ขา้ในกรณเีชน่นี ้ผูร้บัจา้งจะถอืเปน็เหตขุอขยายระยะเวลา การปฏิบตังิานตามสญัญาหรือ 
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ ไม่ไต้ท้ังส้ิน

ขอ้ ©๖ งานพเิศษและm รแกไ้ขงาน
ผูว่้าจ้างมีสทิธิทีจ่ะสัง่เปน็หนงัสอืใหผู้้รับจ้างทำงานพเิศษซึง่ไมไ่ต้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสญัญานี ้

หากงานพเิศษนัน้ๆ อยู่ในขอบข่ายทัว่ไปแหง่วัตถปุระสงคข์องสญัญานี ้นอกจากนี ้ผู้ว่าจ้างยังมีสทิธิสัง่ใหเ้ปล่ียนแปลงหรือแก้ไข 
แบบรปูและขอ้กำหนดตา่งๆใบเอกสารสญัญานีด้ว้ย



อัตราค่าจา้งหรอืราคาทีก่ำหนดใซใ้นสญัญานีใ้หก้ำหนดใชส้ำหรบังานพเิศษ หรอืงานทีเ่ทีม่เตมิขึน้ หรือตัด 
ทอนลงทัง้ปวงตามคำสัง่ของผูว่้าจา้ง หากในสัญญาไมใด้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ทีจ่ะนำมาใชส้ำหรับงานพเิศษ 
หรืองานทีเ่พิม่ขึน้หรือลดลงตงักลา่ว ผูว้า่จา้ง และผูร้บัจา้งจะไตต้กลงกบัทีจ่ะกำหนดอตัราคา่จ้างหรอืราคาทีเ่พิม่ขึน้หรอืลดลง 
รวมทัง้การขยายระยะเวลา (ถา้ม)ี กบัใหมเ่พือ่ความเหมาะสม ในกรณท่ีีตกลงกับไม่ได้ ผูว้า่จา้งจะกำหนดอตัราจา้ง หรอืราคา 
ตามแตผู่ว้า่จา้งจะเหน็วา่เหมาะสมและถกูตอ้ง ซีง่ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิตังิาบตามคำสัง่ของผูว้า่จา้งไปกอ่นเพือ่มใีหเ้กดิความเสยีหาย 
แกง่าบทีจ้่าง

ข้อ ๑๗ คา่ปรบั
หากผูร้บัจา้งไมส่ามารถทำงาบใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเวลาทีก่ำหนดไวใ้นสญัญาและผูว้า่จา้งยังมไีดบ้อกเลกิ 

สัญญา ผูร้บัจา้งจะตอ้งชำระคา่ปรบัใหแ้กผู่ว้า่จา้งเปน็ จำนวนเงินวันละ ๑๔,๒๔๒.๐๐ - บาท (หน่ึงหม่ืนส่ีพันสองร้อยล่ีสิบสองบาท 
ถ้วน) และจะตอ้งชำระคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุงาบ (ถา้ม)ี ในเมือ่ผูว้า่จา้ง ตอ้งจ้างผูค้วบคมุงานอกีตอ่หนึง่เปน็จำนวนเงินวันละ 
....... บาท (...-...) นบัถดัจากวันทีค่รบกำหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงาบตามสญัญาหรอืวนัทีผู่ว้า่จา้งไตข้ยายเวลาทำงาบให ้จนถึงวัน
ทีท่ำงานแลว้เสรจ็จรงิ บอกจากนี ้ผูร้บัจา้งยอมใหผู้ว้า่จา้งเรยีกคา่เสยีหายอบัเกดิขึน้จากการทีผู่ร้บัจา้งทำงานลา่ชา้เอพาะสว่นที ่
เกนิกว่าจำนวนคา่ปรบัและคา่ใชจ้า่ยตงักลา่วไตอ้กีดว้ย

ใบระหวา่งทีผู่ว้า่จา้งยังมไีตบ้อกเลกิสญัญานีบ้ หากผูว้า่จา้งเหน็วา่ผูร้บัจา้ง จะไม่สามารถปฏบิติัตามสญัญา 
ต่อไปไต้ ผูว่้าจ้างจะใชส้ทิธิบอกเลกิสญัญาและใชส้ทิธติามขอ้ ๑๘ ก็ไต้ และถา้ผูว้า่จา้งไตแ้จง้ขอ้เรยีกรอ้งไปยงัผูร้บัจา้งเมือ่ครบ 
กำหนดเวลาแลว้เสรจ็ของงานขอใหช้ำระคา่ปรบัแลว้ ผูว่้าจ้างมสีทิธิทีจ่ะปรับผู้รับจา้งจนถงึวันบอกเลกิสญัญาไตอ้กีดว้ย

ขอ้ ๑๘ สทิธขิองผูว้า่จา้งภายหลงับอกเลกิสญัญา
ในกรณทีีผู่ว้า่จา้งบอกเลกิสญัญา ผูว้า่จา้งอาจทำงานนัน้เองหรอืวา่จา้งผูอ้นีใหท้ำงาบนัน้ตอ่จบแลว้เสร็จกไ็ต ้

ผู้ว่าจ้างหรือผูท้ีรั่บจ้างทำงานนัน้ต่อมีสทิธิใช้เคร่ืองใช1้นการกอ่สร้าง สิงท่ีสร้าง1ข้ึน'จ่ัวคราวสำหรับงานกอ่สร้าง และวัสดุต่างๆ ซ่ึง 
เหน็วา่จะตอ้งสงวนเอาไวเ้พือ่การปฏบิตังิานตามสญัญา ตามท่ีจะเหบ็สมควร

ในกรณตีงักลา่ว ผูว่้าจ้างมสีทิธิริบหรือบงัคบัจากหลกัประกบัการปฏบิตัติามสญัญาทัง้หมด หรือบางส่วน 
ตามแตจ่ะเหน็สมควร นอกจากนัน้ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิขอบในคา่เสยีหายซึง่เปน็จำนวน เกนิกว่าหลกัประกนัการปฏบิตัติาม 
สัญญา รวมทัง้คา่ใชจ้า่ยทีเ่พืม่ขึน้ ในการทำงาบนัน้ตอ่ใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา ตลอดจนคา่ใชจ้า่ยในการควบคมุงานเพิม่ (ถา้ม)ี ซ่ึง 
ผูว้า่จา้งจะหกั เอาจากเงินประกนัผลงานหรอืจำนวนเงินใดๆ ทีจ่ะจา่ยใหแ้กผู่รั้บจา้งกไ็ต้

ขอ้ ๑๙. การบงัคบัคา่ปรบั คา่เสยีหาย และคา่ใชจ้า่ย
ในกรณทีีผู่รั้บจ้างไมป่ฏบิติัตามสญัญาขอ้หนึง่ขอ้ใดด้วยเหตุใดๆ กต็าม จนเปน็เหตใุหเ้กดิคา่ปรับ คา่เสยีหาย 

หรอืคา่ใชจ้า่ยแกผู่ว้า่จา้ง ผูรั้บจ้างต้องซดใชค่้าปรับ คา่เสยีหาย หรือค่าใชจ่้ายดังกล่าวใหแ้ก,ผูว่้าจ้างโดยสิน้เซงิภายในกำหนด ๑๔ 
(สิบห้า) วัน นบัถดัจากวันทีไ่ตร้บัแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้าง หากผูรั้บจ้างไมข่ดใชใ้หถ้กูตอ้งครบถว้นภายในระยะเวลาตงักลา่วให ้
ผูว้า่จา้งมสีทิธทิีจ่ะหกัเอาจากจำบวบเงนิคา่จา้งทีต่อ้งชำระ หรอืจากเงินประกนัผลงาน ของผูร้บัจา้ง หรือบงัคับจากหลกัประกับ 
การปฏิบัติตามสญัญาไต้ทันที

หากคา่ปรบั คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ้า่ยทีบ่งัคบัจากเงนิคา่จา้งทีต่อ้งชำระ เงินประกนัผลงาน หรือหลัก 
ประกนัการปฏบิตัติามสญัญาแล้วยังไม,เพยีงพอ ผูรั้บจ้างยินยอมชำระสว่นท'ีเหลอื ทีย่งัขาดอยู่จบครบถว้นตามจำนวนคา่ปรบั 
คา่เสยีหาย หรอืคา่ใชจ่้ายนัน้ ภายใบกำหนด ๑๔ (สิบห้า) วัน นบัถัดจากวันทีไ่ตรั้บแจ้งเปน็หนงัสอืจากผูว่้าจ้าง

หากมเีงนิคา่จา้งตามสญัญาทีห่กัไวจ้า่ยเปน็คา่ปรบั 
ผูว่้าจ้างจะคนืใหแ้กผู่ร้บัจ้างทัง้หมด

ผูว้า่จา้ง

คา่เสยีหาย หรือค่า'ใช้,จา่ยแลว้บงัเหลอื'ฐธพ่ฟฺาใด<รร§.
ผร้บัจา้ง



ขอ้ ๒๐ การทำบรเิวณกอ่สรา้งใหเ้รยีบรอ้ย
ผูร้บัจา้งจะตอ้งรกัษาบรเิวณสถานทีป่ฏบิตงิานตามสญัญานี ้รวมท้ังโรงงานหรือ ส่ิงอำนวย ความสะดวกใน 

การทำงานของผูร้บัจา้ง ลกูจา้ง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถา้ม)ี ให้สะอาด ปลอดภยั และมีประสทิธิภาพใบการใชง้านตลอดระยะ 
เวลาการจา้ง และเมือ่ทำงานเสรจ็สิน้แลว้จะตอ้งขนย้ายบรรดาเครือ่งใชใ้นการทำงานจา้งรวมทัง้วสัด ุ ขยะมลูฝอย และส่ิงก่อสร้าง 
ชัว่คราวตา่งๆ (ถา้ม)ี ทัง้จะตอ้งกลบเกลีย่พืน้ดนิใหเ้รียบร้อยเพือ่ใหบ้ริเวณทัง้หมดอยู่ในสภาพทีส่ะอาดและใชก้ารใตท้นัที

ขอ้ ๒๑ การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืการขยายเวลาปฏบิตังิานตามสญัญา
ใบกรณทีีม่เีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของฝา่ยผูว้า่จา้ง หรือเหตุสดุวิสัย หรอืเกดิจากพฤตกิารณ ์

อันหนึง่อันใดทีผู่รั้บจ้างไมต้่องรับผดิตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนด ในกฎกระทรวง ซึง่ออกตามความในกฎหมายว่าดว้ย 
การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั ทำใหผู้รั้บจ้างไมส่ามารถทำงาบใหแ้ลว้เสร็จตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแหง่สญัญานี ้
ใต ้ผูรั้บจ้างจะตอ้งแจ้งเหตหุรอืพฤตกิารณต์งักลา่วพรอ้มหลกัฐานเปน็หนงัสอืใหผู้ว่้าจา้งทราบ เพือ่ของดหรือลดคา่ปรับ หรอืขยาย 
เวลาทำงานออกไปภายใน ร)๕ (สบิหา้) วันนับถัดจากวับที,เหตุบ้ันส้ินสุดลง หรือตามทีก่ำหนดใบกฎกระทรวงตงักลา่ว แล้วแต่กรณ ี

ถา้ผู้รับจ้างไม,ปฏบิตัใิหเ้ปน็ไปตามความใบวรรคหนึง่ใหถ้อืว่าผูรั้บจา้งไตส้ละสทิธิเรียกร้องในการทีจ่ะของด 
หรือลดคา่ปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน เว้นแต่ กรณเีหตเุกดิจากความผดิหรอืความบกพรอ่งของ 
ฝา่ยผูว้า่จา้ง ซึง่มีหลักฐานซดัแจ้ง หรอืผูว้า่จา้งทราบด ี อยู่แล้วต้ังแต่ต้น

การงดหรอืลดคา่ปรบั หรอืขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึง่ อยูใ่บดลุพนิจิของผูว้า่จา้งทีจ่ะพจิารณา
ตามท่ีเห็นสมควร

ขอ้ ๒๒. มาตรฐานผเิมอืชา่ง
ผูรั้บจ้างตกลงเปน็เงือบไขสำคญัว่า ผูรั้บจ้างจะต้องมแีละใชผู้้ผา่นการทดสอบมาตรฐานผิเมอืช่าง จาก 

หนว่ยงานราซการ หรอืปรญิญาตร ี หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที ่ ก.พ. รับรองใหเ้ชา้รบัราชการไต ้ต้านวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขากอ่สรา้ง/โยธา/สำรวจ/ชลประทาน/สิง่แวดลอ้ม หรือผูป้ระกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคมุ ประเภทภาควีศิวกรเปน็ผูล้งนามใน 
แผนการทำงาน พร้อมทัง้หุน้สว้นผูจั้ดการกรณหีา้งหุน้สว่นจำกดั/กรรมการผูจั้ดการ กรณบีรษิทัจำกดั ลงนามในแผนการทำงานๆ 
พรอ้มรับรองและแนบสำเนาใบประกอบวิชาชพีวิศวกรรมควบคมุ ใบอัตราไม,ตํา่กวา่รอ้ยละ ๑๐ (สิบ) ของแตล่ะสาขาชา่ง แต่จะ 
ตอ้งมชีา่งจำนวนอยา่งนอ้ย ๑ (หน่ึง) คน ในแต่ละสาขาช่างตงัต่อไปนี ้

๒๒.® กอ่สร้าง หรือ 
๒๒.๒ โยธา หรือ 
๒๒.๓ สำรวจ

ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัทำบญัชแีสดงจำบวบชา่งทัง้หมดโดยจำแนกตามแตล่ะสาขาชา่งและ ระดับช่าง 
พรอ้มกบัระบรุายชือ่ชา่งผูท้ีผ่า่นการทดสอบมาตรฐานผิเมอืชา่งหรือผู้มวุีฒบิตัรตังกลา่วในวรรคหนึง่นำมาแสดงพร้อมหลกัฐานต่างๆ 
ตอ่คณะกรรมการตรวจรับพสัดหุรือผูค้วบคมุงาน ก่อนเร่ิมลงมอืทำงาน และพรอ้มทีจ่ะใหผู้ว้า่จา้งหรอืเจา้หนา้ทีข่องผูว้า่จา้งตรวจ 
สอบดูไต้ตลอด เวลาการทำงานตามสญัญานีข้องผูร้บัจา้ง



๙

ขอ้ ๒๓. การปรบัราคาคา่จา้ง
ผูว้า่จา้งและผูร้บัจา้ง ตกลงกับใหใ้ช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรบัราคางานกอ่สร้างตามสญัญาบีโ้ดย

การนำสตูร Escalation Factor (K) มาใชค้ำนวณราคาคา่งานทีเ่ปลีย่นแปลงไป โดยวิธกีารตอ่ไปบี ้ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ ์ สูตร 
และวิธีคำนวณทีใ่ช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที ่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือ่งการพจิารณาชว่ยเหลอืผู ้
ประกอบอาชพีงานกอ่สรา้ง ตามหนงัสอืสำนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สตูรการปรบัราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไร้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ไนสัญญา 
หรอืภายในระยะเวลาที ่ ผูว้า่จา้ง ไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราซการทีไ่ด้ระบตุามภาคผนวก ๓

สัญญาบีท้ำข้ึนเปนีสองฉบบั มีช้อความถูกตอ้งตรงกบั คู่สญัญาไดอ้า่นและเชา้ใจขอ้ความ โดยละเอยีดตลอด 
แล้ว จึงไดล้งลายมอืขือ่ พรอ้มทัง้ประทบัตรา (ลา้ม)ี ไว้เปน็สำคญัตอ่หนา้พยาน และคู่สญัญาต่างยึดถอืไว้ฝา่ยละหบีง่ฉบบั
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